
TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION:
Turstien Solem - Himovatnet er tilgjengelig til fots, med sykkel rullestol og ski - barnevogn. Det er fire gapahuker 
langs stien, hvilebenker, toalettbygg og universelt utformet (UU) fiskeplatting. Terrenget er forholdsvis lett og 
familievennlig, ca. 4,5 km hver vei. Dette er også Europas lengste geocache-trail tilpasset UU-standard.
Litt før Himovatnet ligger Røde Kors-hytta (leies ut). Obs! Rein i området deler av året. Vis hensyn. Ønsker du 
heller å gå fjelltur tar du av ved Grøtåbrua på vei inn mot Himovatnet og følger skilting/blå markering til 
Skjørlandshatten 431 moh. Denne turen blir ca. 6 km tur-retur fra parkering.

The Solem – Himovatnet path is accessible on foot, by bicycle, wheelchair, strollers, and skis. There are four 
shelters along the path, benches to rest on, a toilet and a universally accessibly fishing spot. Easy terrain, approx. 
4,5 km each way. This is Europe’s longest UA Geocaching-trail. Red Cross cabin just before Himovatnet. Please be
considerate of the reindeer in the area. If you would prefer a more strenuous hike, you can take the trail by Grøtåa
bridge and follow blue markings to Skjørlandshatten 431 masl. This hike is a 6 km return trip from the parking.

ADKOMST/DIRECTIONS:
Fra E6 ta av rett sør for Grong sentrum mot Namsos på Fv760. Ta til venstre i Skogmo-krysset. Før du kommer til 
Ranemsletta, ta til høyre mot Solem, skiltet ”turområde”. Kjør til parkering ved enden av grusveien.

From the E6 just south of Grong, turn off and drive towards Namsos on FV760. Turn left in the junction at Skogmo. 
Before you reach Ranemsletta, turn right towards Solen, signposted “turområde”. Drive to the parking area at the 
end of the gravel road.

OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:
Overhalla varesenter/shopping centre (5,5 km), Fru Opdal Gårdshotell (fruopdal.no, 11 km), Namsen Salmon & 
Train Experience (nste.no, 13 km). For info: overhalla.kommune.no/opplev-overhalla/

Overhalla

Tursti Solem - Himovatnet
243 MOH 9 KM 120 M 2,5 T.


